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נרטיניב
nib)- ra'ti(ne כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 לתאים שמאותת תקין לא חלבון של פעולתו חסימת ידי על פועל זה. קינאז מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 שד סרטן של מסוים בסוג לטיפולNeratinib . סרטניים תאים התפשטות את לעצור או להאט עוזר זה. להתרבות סרטניים

לפחות אחרות תרופות בשתי טיפול לאחר בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד סרטן או הורמונים לקולטן חיובי

capecitabine )Xeloda( עם יחד משמש . Neratinibאחרות ותרופות-trastuzumab )Herceptin( בסוג לטיפול משמש 
 לאחר במבוגרים) לגדול כדי אסטרוגן כגון בהורמונים התלוי שד סרטן( להורמונים לקולטנים חיובי שד סרטן של מסוים
Neratinib ב טיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 בימים אוכל עם ביום פעם כלל בדרך נלקח הוא, בגוף אחרים לחלקים שהתפשט שד סרטן או מתקדם שד בסרטן לטיפול.
 באותה בערך נראטיניב קח. חמורות לוואי תופעות. להתפתחותך או במצבך להחמרה עד יום21  של מחזור של21  עד1

 שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה
 שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק נראטיניב קח. מבין

 נלקח הוא, השד בסרטן לטיפול לבד נלקח נרטיניב כאשר. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעcapecitabine  שלך הרופא
Neratinib עם נלקח נרטיניב כאשר. אחת שנה למשך ביום פעם אוכל עם כלל בדרך

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע

 תלוי זה. הטיפול במהלך בנרטיניב הטיפול את לצמיתות או זמנית להפסיק או שלך המינון את להפחית עשוי שלך הרופא
 במהלך מרגיש אתה איך על שלך הרופא עם שוחח. חווה שאתה הלוואי ובתופעות עבורך התרופה של היעילות במידת
.שלך הרופא עם לדבר מבלי נראטיניב ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם נראטיניב ליטול המשך. הטיפול

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,נראטיניב נטילת לפני
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neratinib.  בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל-neratinib, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל

לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

-Prevpac), ב(Biaxin,  קלריתרמיצין(Cipro),  ציפרלקס כמו כולל מסויימת אנטיביוטיקה: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד.
כולל מסוימים פטרייתיים אנטי חומרים); ב"בארה עוד זמין לא( וטרוליאנדומיציןEES, E) (Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין

clotrimazole )Mycelex(, fluconazole )Diflucan(, itraconazole )Sporanox(, ketoconazole )Nizoral(, posaconazole )Noxafil( 
 דילטיאאזם כולל, מסוימים סידן תעלות חוסמי-)voriconazole )Vfend(; aprepitant )Emend(; bosentan )Tracleer; ו

,Cardizem, Tiazac)אחרים (ו verapamil- ,Calan, Verelan)אחרים

;cobicistat )Tybost(; conivaptan )Vaprisol(; crizotinib )Xalkori( ;(ציקלוספורין 
;dabigatran )Pradaxa( ;(Gengraf, Neoral, Sandimmune)דיגוקסין )דרונדרון); לנוקסין  ;(Multaq)אנזאלוטמיד  ;(Xtandi)

 כוללC  להפטיטיס מסוימות תרופותimatinib )Gleevec( ;(ydelig; זLuvox(; idelalisib)( fluvoxamine ); אלגרה( פקסופנדין
boceprevir)ב"בארה עוד זמין לא , ,(Victrelis dasabuvir)ב Pak- ,(Viekira ombitasvir)ב ,Technivie-ב XR- (Viekiraו

paritaprevir-)ב ,Technivie-ב XR- ;(Viekiraאנושי חיסוני כשל לנגיף מסוימות תרופות  (HIV)נרכש חיסוני כשל תסמונת או )איידס

-Stribild), ב-Genvoya, ב(Atripla- elvitegravir), ב(efavirenz ,Sustiva  כולל)
etravirine )Intelence(, indinavir )Crixivan(, lopinavir)ב ,(Kaletra- nelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir)בקאלטרה

,saquinavir )Invirase( ,(ו ;tipranavir )Aptivus( -מיטוטן  ;(Lysodren)מודפיניל  ;(Provigil) ;nefazodoneפרוטון משאבת מעכבי 
וProtonix( ,(Prilosec)( pantoprazole  אומפרזול )esomeprazole )Nexium(, lansoprazole )Prevacid, כגון

rabeprazole )AcipHex(; rifampin- ,Rifadin, Rimactane)קרבמזפין כולל להתקפים מסוימות ותרופות); בריפאטר 
(Carbatrol, Epitol, Tegretol)ו .phenytoin )Dilantin, Phenytek(-התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

 לכן, נראטיניב עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו

 אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים
 שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, נראטיניב עם

 הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך
.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, נראטיניב עם אינטראקציה לקיים

.נראטיניב נטילת לאחר שעות3  או לפני שעות3  לפחות אותו קח, חומצה נוגד נוטל אתה אם

 )Duexis(, nizatidine )Axid כגון) חוסםH)2 כיבים או צרבת, עיכול בהפרעות לטיפול ותרופה נראטיניב נוטל אתה אם
,cimetidine, famotidine )Pepcid, inאו ,ranitidine )Zantac( 10  לפחות או לפני שעתיים לפחות נראטיניב קח

.חוסםH-2ה נטילת לאחר שעות

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

.כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 להריון להיכנס אסור. לעולם ילד להביא מתכנן אתה אם או, להריון להיכנס מתכוון, בהריון אתה אם שלך לרופא ספר
 באמצעי להשתמש ועלייך הטיפול תחילת לפני הריון בדיקת לבצע תצטרכי, נקבה את אם. נראטיניב נוטלת שאת בזמן

 ובן אתה, זכר אתה אם. הסופית המנה נטילת לאחר חודש ולפחות-neratinib ב הטיפול במהלך הריון למנוע כדי מניעה
. האחרונה המנה לאחר חודשים3  במשך ולהמשיך-neratinib ב הטיפול במהלך מניעה באמצעי להשתמש צריכים זוגך

 בזמן להריון נכנסת את אם. שלך הטיפול במהלך להשתמש תוכל בהן הריון למניעת שיטות על שלך הרופא עם שוחח
.לעובר להזיק עלולNeratinib . מיד לרופא התקשרי, נראטיניב נטילת

.הסופית המנה לאחר חודש ועד נראטיניב נטילת בזמן להניק אין. להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר

 לקחת לך יגיד כנראה שלך הרופא. חמור להיות שיכול, לשלשול קרובות לעתים גורם שנרטיניב לדעת צריך אתה
56  במשך) שלך מהגוף מים מדי יותר של איבוד( התייבשות למנוע כדי, שלשול נגד תרופהAD),  אימודיום( לופרמיד
 כך הלופרמיד מינון את יתאים שלך הרופא, טיפול ימי56  לאחר. נראטיניב עם שלך הטיפול של הראשונים הימים
 לבצע, נוזלים הרבה לשתות לך לומר גם עשוי שלך הרופא. נראטיניב נטילת בזמן יום בכל יציאות2  עד1  לך שתהיה
 שלשולים לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר. השלשול על לשלוט כדי אחרות תרופות לקחת או שלך בתזונה שינויים
שלשול או) מפסיק שאינו שלשול או אחד ביום יציאות-2 מ יותר( חמורים
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 מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. נראטיניב נטילת בזמן חום או סחרחורת, חולשה עם יחד
.מהיר דופק או שתן במתן ירידה, בעור או/ו בפה יובש, קיצוני צמא: התייבשות של הבאים

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Neratinib חולף

ׁשלִׁשּול

בטן כאב

צרַבֶתֶ

נפיחות

בפה כיבים

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

מהאף דימום

בציפורניים שינויים או בעיות

שרירים התכווצות

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים

צהובים ועור עיניים

כהה שתן

הימנית העליונה הבטן באזור נוחות אי או כאב

עייפות

בחילה

הקֲָאָה

פריחה

זיהום של אחרים וסימנים שתן מתן בעת כאב, שתן במתן קושי, חום
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Neratinib התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

ׁשלִׁשּול

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לנרטיניב שלך הגוף

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך
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 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®נרלינקס

15/05/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות
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